
7-aug-18  Pagina | 1 

ANBI Stichting International Christian Fellowship - Enschede 

Opgericht:   03-12-1998 
RSIN:    809226388 
KvK:   06089044 
Gevestigd te:   Enschede 
Correspondentieadres: Bekkershof 5, 7544 SE Enschede 
Telefoonnummer:  +31 (0)6 19851634 
Email:   icf-enschede@solcon.nl 
Website:  www.icf-enschede.nl 
 
 

Doel 

De Stichting International Christian Fellowship Enschede (nader omschreven als ICF-Enschede) heeft als 
doel het geven van steun in het algemeen en het geven van steun op financieel gebied in het bijzonder 
aan het werk, casu quo de activiteiten van ICF-Enschede, die zich richt op christelijke studenten uit Afrika, 
Azië en Latijns Amerika, die tijdelijk dan wel permanent verblijf houden in de regio Enschede en 
omstreken, alles in de meest uitgebreide zin van het woord genomen. 

 

Bestuurssamenstelling 

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.  

Samenstelling dagelijks bestuur is op te vragen op het correspondentieadres.   
 
 

Beleidsplan 

ICF-Enschede voorziet is een (tijdelijk) geestelijk “home away from home” voor buitenlandse studenten in 
Enschede. Tot 2014 was de hoofdactiviteit gehuisvest in het ITC Hotel. Vanaf September 2014 vinden de 
zondagsdiensten plaats in de Prinseschool, Prinsestraat 10, Enschede, en worden ook wekelijkse 
activiteiten gehouden in gebouw Rehoboth, Nassaustraat 40.  

Hoofdpunten van beleid in de komende periode (2019-2025) zijn:  

• Verbeteren contacten met lokale kerken, o.a. PKN Enschede. 

• Betere aansluiting bij de introductieperiode voor nieuwe buitenlandse studenten aan het begin 
van het academische jaar (Kick-In van UT en HOI van Saxion). 

• Stimuleren van een inclusieve cultuur aan de universiteit en hogeschool door het overbruggen 
van de kloof tussen Nederlandse en buitenlandse studneten, o.a. door het uitbreiden van de 
relatie met lokale Nederlandse Christelijke studenten verenigingen/organisaties, zoals: NSE, 
Alpha, RSK, VGST, Choose, SPe, en hun ondersteunende landelijke organisaties. Bijvoorbeeld 
door middel van gezamenlijke activiteiten zoals zang en muziekavonden, “Dine with the Dutch”, 
etc. 

• Opstarten en uitbreiden van activiteiten op de UT campus, bijvoorbeeld bijbelstudies (begonnen 
in de Vrijhof in 2019), studium generale lezingen. Deelnemen aan al bestaande activiteiten op 
campus, zoals Taizé vieringen. 

• Met het verhuizen van de faculteit ITC naar de campus (nu gepland voor 2023) overwegen of wij 
het zwaartepunt van ICF (de zondagsdiensten) ook richting campus zullen verplaatsen. 
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Alternatief is om in het centrum van Enschede te blijven, dit hangt mede af van de 
huisvestingssituatie van de buitenlandse studenten en het vinden van een geschikte en 
betaalbare ruimte. 

 

Beloningsbeleid 

De Stichting ICF-Enschede heeft geen medewerkers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning 
voor verrichte arbeid. Echter mag er wel een onkostenvergoeding en vacatiegeld verstrekt worden. 

 

Verslag uitgeoefende activiteiten 

Structureel worden diverse activiteiten, zoals wekelijkse kerkdiensten, bijbelstudies, etc voor de doelgroep 
georganiseerd en gefaciliteerd door de stichting. Daarnaast worden voor de doelgroep incidentele 
activiteiten, bezoek andere gemeenschap, introductieavonden, excursies e.d. opgezet. De diverse 
activiteiten zijn terug te vinden op de website van ICF-Enschede.  

 

Financiële verantwoording 

Het bestuur is verplicht (statuten: art. 8 lid 1 en 2) de vermogenstoestand zodanig te administreren dat 
daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.  
De jaarboeken worden jaarlijks gecontroleerd door minimaal 2 personen die geen binding hebben met de 
financiële afdeling. Een overzicht van het jaaroverzicht wordt gepubliceerd op de website. 


